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DODATOK  č. 1 
k Dohode č. 21/40/054/212  

 
o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti 

pracovného pomeru znevýhodneného UoZ* podľa §8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a mladého UoZ – NEET* s následným pokračovaním formou praxe v rámci  projektu „Chyť 

sa svojej šance“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších                 

predpisov pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť 

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov 

 

medzi účastníkmi dohody: 

 

(ďalej len „dodatok“), 

 

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 
sídlo:                                                          Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 

zastúpeným riaditeľom:                             Ing. Ľubomír Mrážik 

IČO:                                                           30 794 536 

DIČ:                                                           20 217 777 80 

IBAN:                                                        Štátna pokladnica                                    

                                                                   SK97 8180 0000 0070 0053 4119 

                                                                   SK75 8180 0000 0070 0053 4127 

              
(ďalej len ,,úrad“) 

a 

 

zamestnávateľom 

fyzickou osobou      

názov/meno:  Katarína Petríková – COLONIA BAR                                                  

sídlo/prevádzka:  Bystré 341, 094 34 Bystré 

miesto vykonávania mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe: 

Poštová    306/8, 094 34 Bystré                                       

zastúpeným štatutárnym zástupcom: Katarína Petríková 

IČO:  41389743                                                            

DIČ:   1073809572                                                         

SK NACE Rev2 (kód/text)  

prevažujúcej činnosti:   56300 – Služby pohostinstiev                  

SK NACE Rev2 (kód/text) 

podporovanej činnosti: 56300 – Služby pohostinstiev                  

IBAN**: SK80 0200 000 0031 0042 7355  

zapísaný v živnostenskom registri vedenom v OÚ Vranov nad Topľou 

pod číslom: 790-8290 

 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

(spolu len „účastníci dohody“) 
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Článok I. 

Predmet dodatku 
 

1. Predmetom tohto dodatku k Dohode č. 21/40/054/212 zo dňa 29.11.2021 (ďalej len 

„dohoda“) je úprava v Článku I. Účel a predmet dohody v bode 2.,  v Článku II. 

Práva a povinnosti zamestnávateľa v bodoch 1., 1.1., 1.2., 2., 3., 3.a)., 

5.,  v Článku V. Osobitné podmienky v bodoch 4., 6., 6.1., 11., a v Článku VI. 

Skončenie dohody v bode 4. 

 

 V článku I. v bode 2) dohody sa doterajší text 

 
Článok I. 

Účel a predmet dohody 

 

2. Predmetom dohody je poskytovanie finančných príspevkov úradom 

zamestnávateľovi na mentorované zapracovanie s následným pokračovaním formou 

praxe, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto a obsadí ho s  MUoZ – NEET* 

z cieľovej skupiny v rozsahu celého pracovného úväzku na dobu neurčitú, v rámci  

projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona 

o službách zamestnanosti v súlade s  platnými a účinnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho 

spoločenstva. 
 

mení na: 

 

2. Predmetom dohody je poskytovanie finančných príspevkov úradom 

zamestnávateľovi na mentorované zapracovanie s následným pokračovaním formou 

praxe, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto a obsadí ho so  ZUoZ z cieľovej 

skupiny v rozsahu celého pracovného úväzku na dobu neurčitú, v rámci  projektu 

„Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona 

o službách zamestnanosti v súlade s  platnými a účinnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho 

spoločenstva. 

 

 

V článku II. v bodoch 1., 1.1., 1.2., 2., 3., 3.a)., 5., dohody sa doterajší text  
 

Článok II. 

Práva a povinnosti zamestnávateľa 

 

Zamestnávateľ sa zaväzuje: 

1. Vytvoriť pracovné miesto(a) za účelom  mentorovaného zapracovania s následným 

pokračovaním formou praxe pre  MUoZ - NEET do 30 rokov veku (30 rokov mínus 

jeden deň), najneskôr do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto dohody v 

celkovom počte: 1 (ak sa s úradom písomne nedohodne inak).  
 

1.1 Zabezpečiť mentorované zapracovanie s následným pokračovaním formou praxe 

pre: 
- MUoZ–NEET vedených v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac, v počte 1 
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1.2 Udržať pracovné miesto(a) vytvorené na tento účel po dobu neurčitú, najmenej 6 

mesiacov, pričom pracovné miesto bude podporované najviac 4 mesiace počas 

mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou 2 mesačnej praxe 

(po ktorej pracovný pomer bude stále trvať v zmysle pracovnej zmluvy)                        

v celkovom počte (MUoZ - NEET): 1 (ak sa s úradom písomne nedohodne inak). 

Splnenie podmienky doby udržania pracovného miesta (4 mesiace mentorovaného 

zapracovania a 2 mesiace praxe), je zamestnávateľ povinný preukázať na osobitnom 

tlačive Evidencia obsadzovania mentorovaných zamestnancov na pracovné miesta 

a mentorov (príloha7) podľa bodu 6) tohto článku, najneskôr do 30 kalendárnych 

dní po uplynutí 6 mesiacov od nástupu MUoZ – NEET na pracovné miesto(a) 

vytvorené na účel mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou 

praxe. 

2. . Obsadiť pracovné miesto/a po odsúhlasení úradom vytvorené podľa bodu 1. bez 

zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní (ak sa s úradom písomne 

nedohodne inak) od nadobudnutia účinnosti tejto dohody s MUoZ – NEET 

uzatvorením pracovného pomeru dohodnutého na dobu neurčitú a na plný pracovný 

úväzok najmenej na 6 mesiacov, s podporovaním pracovného miesta počas 4 

mesiacov, s následným pokračovaním formou praxe v trvaní 2 mesiacov (po ktorých 

pracovný pomer bude stále trvať v zmysle pracovnej zmluvy) na druh prác, ktoré 

súvisia s predmetom činnosti zamestnávateľa, s ohľadom na profesijné a 

kvalifikačné predpoklady zodpovedajúce konkrétnemu pracovnému miestu 

vytvorenému za účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním 

formou praxe, v štruktúre podľa tabuľky:  

 

Počet 

pracovných 

miest (PM) 

Profesia 

(musí byť totožná 

s profesiou 

uvedenou v 

budúcej 

pracovnej 

zmluve) 

 

Kód 

 

ISCO – 

08* 

Predpokladaný 

dátum vzniku 

pracovného 

pomeru  

(vytvorenia PM ) 

Predpokladané náklady 

na mentorované 

zapracovanie s následným 

pokračovaním formou 

praxe pre MUoZ – 

NEET* 
 

Predpokladané 

náklady na 

každom 

jednotlivom 

PM  
 

 

Mesačná 

celková cena 

práce prijatého 

zamestnanca (v 

€) / Doba 

poskytovania 

príspevku                       

4 mesiace 

Mesačná 

výška 

nákladov na 

mentorovanie 

(v €) /Doba 

poskytovania 

príspevku             

4 mesiace 
 

stl.1 stl.2 stl.3 stl. 4 stl.5 stl.6 stl.5+6 

1 
Pomocník v 

kuchyni 

9412000 
01.12.2021 849,05 € / 4 210 € / 4 

4 236,20 € 

  
 

 
   

  
 

  
  

Predpokladané náklady 

spolu (v €) 

4 236,20 € 

 
Predpokladané náklady spolu pre  ZUoZ a MUoZ – NEET (v €) 4 236,20€ 

**Podľa vyhlášky ŠÚ SR  č. 384/2015, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní 
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3. Predložiť úradu za každého MUoZ – NEET prijatého na vytvorené pracovné miesto za 

účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe najneskôr 

do 10 kalendárnych dní od vzniku jeho pracovného pomeru: 

a) platový dekrét, resp. iný podobný doklad ak dohodnutá mzda alebo plat nie je 

súčasťou pracovnej zmluvy, pričom v pracovnej zmluve s mentorovaným 

zamestnancom je zamestnávateľ povinný na jej prvej strane uviesť, že  MUoZ – 

NEET* je prijatý na pracovné miesto vytvorené v rámci  projektu  „Chyť sa svojej 

šance“ – Opatrenie č.2 „Podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti 

pracovného pomeru znevýhodneného UoZ a mladého UoZ - NEET s následným 

pokračovaním formou praxe“ (po ktorej pracovný pomer bude stále trvať; 

 

5. Obsadzovať pracovné miesta, vytvorené za účelom mentorovaného zapracovania 

s následným pokračovaním formou praxe len MUoZ – NEET podľa bodu 2. tohto 

článku. 

 

 

 

mení na:                                         

Článok II. 

Práva a povinnosti zamestnávateľa 

 

Zamestnávateľ sa zaväzuje: 

1. Vytvoriť pracovné miesto(a) za účelom  mentorovaného zapracovania 

s následným pokračovaním formou praxe pre ZUoZ  najneskôr do 30 

kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto dohody v celkovom počte: 1 (ak sa 

s úradom písomne nedohodne inak).  

1.1.Zabezpečiť mentorované zapracovanie s následným pokračovaním formou praxe 

pre: 
- ZUoZ vedených v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac, v počte  1 

 

1.2 Udržať pracovné miesto(a) vytvorené na tento účel po dobu neurčitú, najmenej 6 

mesiacov, pričom pracovné miesto bude podporované najviac 4 mesiace počas 

mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou 2 mesačnej praxe 

(po ktorej pracovný pomer bude stále trvať v zmysle pracovnej zmluvy)                        

v celkovom počte (ZUoZ) 1 (ak sa s úradom písomne nedohodne inak). Splnenie 

podmienky doby udržania pracovného miesta (4 mesiace mentorovaného 

zapracovania a 2 mesiace praxe), je zamestnávateľ povinný preukázať na osobitnom 

tlačive Evidencia obsadzovania mentorovaných zamestnancov na pracovné miesta 

a mentorov (príloha7) podľa bodu 6) tohto článku, najneskôr do 30 kalendárnych 

dní po uplynutí 6 mesiacov od nástupu ZUoZ na pracovné miesto(a) vytvorené na účel 

mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe.  

 

2. Obsadiť pracovné miesto/a po odsúhlasení úradom vytvorené podľa bodu 1. bez 

zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní (ak sa s úradom písomne 

nedohodne inak) od nadobudnutia účinnosti tejto dohody so ZUoZ uzatvorením 

pracovného pomeru dohodnutého na dobu neurčitú a na plný pracovný úväzok 

najmenej na 6 mesiacov, s podporovaním pracovného miesta počas 4 mesiacov, 
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s následným pokračovaním formou praxe v trvaní 2 mesiacov (po ktorých pracovný 

pomer bude stále trvať v zmysle pracovnej zmluvy) na druh prác, ktoré súvisia 

s predmetom činnosti zamestnávateľa, s ohľadom na profesijné a kvalifikačné 

predpoklady zodpovedajúce konkrétnemu pracovnému miestu vytvorenému za 

účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe, 

v štruktúre podľa tabuľky: 

 

Počet 

pracovných 

miest (PM) 

Profesia 

(musí byť totožná 

s profesiou 

uvedenou v 

budúcej 

pracovnej 

zmluve) 

 

Kód 

 

ISCO – 

08* 

Predpokladaný 

dátum vzniku 

pracovného 

pomeru  

(vytvorenia PM ) 

Predpokladané náklady 

na mentorované 

zapracovanie s následným 

pokračovaním formou 

praxe pre ZUoZ* 
 

Predpokladané 

náklady na 

každom 

jednotlivom 

PM  
 

 

Mesačná 

celková cena 

práce prijatého 

zamestnanca (v 

€) / Doba 

poskytovania 

príspevku                       

4 mesiace 

Mesačná 

výška 

nákladov na 

mentorovanie 

(v €) /Doba 

poskytovania 

príspevku             

4 mesiace 
 

stl.1 stl.2 stl.3 stl. 4 stl.5 stl.6 stl.5+6 

1 
Pomocník v 

kuchyni 

9412000 
01.12.2021 849,05 € / 4 210 € / 4 

4 236,20 € 

  
 

 
   

  
 

  
  

Predpokladané náklady 

spolu (v €) 

4 236,20 € 

 

 
Predpokladané náklady spolu pre ZUoZ a MUoZ - NEET (v €) 4 236,20 € 

**Podľa vyhlášky ŠÚ SR  č. 384/2015, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní 

 

 

3. Predložiť úradu za každého ZUoZ prijatého na vytvorené pracovné miesto za účelom 

mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe najneskôr do 

10 kalendárnych dní od vzniku jeho pracovného pomeru: 

a) platový dekrét, resp. iný podobný doklad ak dohodnutá mzda alebo plat nie je 

súčasťou pracovnej zmluvy, pričom v pracovnej zmluve s mentorovaným 

zamestnancom je zamestnávateľ povinný na jej prvej strane uviesť, že ZUoZ je 

prijatý na pracovné miesto vytvorené v rámci  projektu  „Chyť sa svojej šance“ – 

Opatrenie č.2 „Podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného 

pomeru znevýhodneného UoZ a mladého UoZ - NEET s následným pokračovaním 

formou praxe“ (po ktorej pracovný pomer bude stále trvať; 

 

5.Obsadzovať pracovné miesta, vytvorené za účelom mentorovaného zapracovania 

s následným pokračovaním formou praxe len ZUoZ podľa bodu 2. tohto článku. 
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V článku V. v bodoch 4., 6., 6.1, 11. dohody sa doterajší text  
 

Článok V. 

Osobitné podmienky 

 

4.Vo väzbe na článok II. bod 1. a 2. tejto dohody sa za deň obsadenia pracovného miesta 

u zamestnávateľa na účely tejto dohody považuje deň vzniku pracovného pomeru, t. j. deň, 

ktorý bol s MUoZ – NEET písomne dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce 

za účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe a tento 

deň je zároveň aj dňom vytvorenia pracovného miesta zamestnávateľom.  

 

6.Pracovné miesto vytvorené zamestnávateľom za účelom mentorovaného zapracovania 

s následným pokračovaním formou praxe nemôže byť obsadené MUoZ - NEET, ktorí pred 

podaním žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov u žiadateľa pracovali v tej istej profesii 

na ktorú chce vytvoriť pracovné miesto za účelom mentorovaného zapracovania s následným 

pokračovaním formou praxe. Ak tak zamestnávateľ z prevádzkových alebo iných dôvodov 

urobí, je povinný vrátiť úradu všetky vyplatené finančné príspevky na toto pracovné miesto 

najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti.  

 

6.1 Pracovné miesto vytvorené zamestnávateľom za účelom mentorovaného zapracovania 

s následným pokračovaním formou praxe nemôže byť obsadené MUoZ – NEET, ktorí boli 

zaradení v národných projektoch „Praxou k zamestnaniu“, „Praxou k zamestnaniu 2“ 

a v projektoch „Praxou k zamestnaniu v BSK“ a „Praxou k zamestnaniu v BSK 2“. 

 

11. Z dôvodu, aby nedošlo k duplicite financovania rovnakých výdavkov na toho istého    

MUoZ – NEET v tom istom čase, finančné príspevky  nemôžu byť poskytnuté 

zamestnávateľovi na úhradu tých nákladov, na ktoré mu už boli  poskytnuté  príspevky 

z verejných zdrojov. 

 

 

 

mení na: 
Článok V. 

Osobitné podmienky 

 

4.Vo väzbe na článok II. bod 1. a 2. tejto dohody sa za deň obsadenia pracovného miesta 

u zamestnávateľa na účely tejto dohody považuje deň vzniku pracovného pomeru, t. j. deň, 

ktorý bol so ZUoZ písomne dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce za 

účelom mentorovaného zapracovania s následným pokračovaním formou praxe a tento deň je 

zároveň aj dňom vytvorenia pracovného miesta zamestnávateľom.  

 

6.Pracovné miesto vytvorené zamestnávateľom za účelom mentorovaného zapracovania 

s následným pokračovaním formou praxe nemôže byť obsadené ZUoZ, ktorí pred podaním 

žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov u žiadateľa pracovali v tej istej profesii na ktorú 

chce vytvoriť pracovné miesto za účelom mentorovaného zapracovania s následným 

pokračovaním formou praxe. Ak tak zamestnávateľ z prevádzkových alebo iných dôvodov 

urobí, je povinný vrátiť úradu všetky vyplatené finančné príspevky na toto pracovné miesto 

najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti.  
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6.1 Pracovné miesto vytvorené zamestnávateľom za účelom mentorovaného zapracovania 

s následným pokračovaním formou praxe nemôže byť obsadené ZUoZ, ktorí boli zaradení 

v národných projektoch „Praxou k zamestnaniu“, „Praxou k zamestnaniu 2“ a v projektoch 

„Praxou k zamestnaniu v BSK“ a „Praxou k zamestnaniu v BSK 2“. 

 

11. Z dôvodu, aby nedošlo k duplicite financovania rovnakých výdavkov na toho istého    

ZUoZ v tom istom čase, finančné príspevky  nemôžu byť poskytnuté zamestnávateľovi na 

úhradu tých nákladov, na ktoré mu už boli  poskytnuté  príspevky z verejných zdrojov. 

 

 

 

V článku VI. v bode 4. dohody sa doterajší text  
 

Článok VI. 

Skončenie dohody 

 

4. V prípade, že na základe tejto dohody zamestnávateľ zabezpečuje mentorované 

zapracovanie s následným pokračovaním formou praxe pre viac ako jedného MUoZ – 

NEET, tak z dôvodov uvedených v článku VI. bod 3. dohody, má každý z účastníkov 

dohody právo odstúpiť od dohody len v tej časti, v ktorej sú dohodnuté práva a 

povinnosti účastníkov dohody týkajúce sa mentorovaného zamestnanca, ktorý je 

dôvodom takéhoto odstúpenia. Odstúpením od dohody podľa článku VI. bod 3. 

nebude dotknutá účinnosť iných ustanovení tejto dohody. 

 

 

mení na: 
Článok VI. 

Skončenie dohody 

 

4. V prípade, že na základe tejto dohody zamestnávateľ zabezpečuje mentorované 

zapracovanie s následným pokračovaním formou praxe pre viac ako jedného ZUoZ, 

tak z dôvodov uvedených v článku VI. bod 3. dohody, má každý z účastníkov dohody 

právo odstúpiť od dohody len v tej časti, v ktorej sú dohodnuté práva a povinnosti 

účastníkov dohody týkajúce sa mentorovaného zamestnanca, ktorý je dôvodom 

takéhoto odstúpenia. Odstúpením od dohody podľa článku VI. bod 3. nebude dotknutá 

účinnosť iných ustanovení tejto dohody. 

 

 

 

Článok II. 

Všeobecné  a záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok je vyhotovený v súlade s článkom VII. bodom 1) dohody. 

2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody.  

3. Ostatné ustanovenia dohody zostávajú nezmenené.  
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4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

 

5. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad dostane jeden 

rovnopis a jeden rovnopis dostane zamestnávateľ. 

 

6. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, že si ho riadne 

a dôsledne prečítali a súhlasia s jeho obsahom, neuzavreli ho v tiesni ani za zvlášť 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

 

Vo Vranove n. T.  dňa: 29.11.2021                            Vo Vranove n. T. dňa: 29.11.2021  

 

 

 

 

 

........................................................                             .......................................................... 

             Katarína Petríková                                                       Ing. Ľubomír Mrážik 

  štatutárny zástupca zamestnávateľa                                               riaditeľ úradu PSVR 


